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Ændringsforslag 3
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 InvestEU-programmet
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
klimasporing, der skal udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere, som på 
behørig vis anvender de kriterier, der er 
fastsat i [forordning om oprettelse af en 
ramme til fremme af bæredygtige 
investeringer]25, til bestemmelse af, 
hvorvidt en økonomisk aktivitet er 
miljømæssigt bæredygtig. InvestEU-
programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
målene for bæredygtig udvikling.

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
integrering af klimaindsatsen og dermed 
til opfyldelsen af Unionens kort- og 
langsigtede miljø-, klima- og energimål og 
af det overordnede mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 vil blive 
kortlagt ved hjælp af et revideret og robust 
EU-system til klimasporing, der skal 
udvikles af Kommissionen i samarbejde 
med potentielle gennemførelsespartnere, 
som på behørig vis anvender de kriterier, 
der er fastsat i forordning (EU) 2020/852 
(klassificeringsforordningen), til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig. 
InvestEU-programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
målene for bæredygtig udvikling.

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en



AM\1217964DA.docx PE658.414v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

11.11.2020 A9-0203/4

Ændringsforslag 4
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 InvestEU-programmet
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 –afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan udpege en 
repræsentant uden stemmeret blandt de 
europæiske arbejdsmarkedsparter på 
arbejdstagersiden på grundlag af et 
forslag fremsat af den organisation, hvis 
repræsentant indstilles til det rådgivende 
udvalg.

Or. en
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Ændringsforslag 5
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 InvestEU-programmet
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2024 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en uafhængig 
midtvejsevaluering af InvestEU-
programmet, navnlig af anvendelsen af 
EU-garantien, om opfyldelsen af EIB-
Gruppens forpligtelser, jf. artikel 10, stk. 1, 
litra b) og c), om tildelingen af den EU-
garanti, der er fastlagt i artikel 12, stk. 4 og 
5, om gennemførelsen af InvestEU-
rådgivningsplatformen, om de 
budgetbevillinger, der er fastlagt i artikel 
10, stk. 1, litra d), nr. i), og om artikel 7, 
stk. 6. Det skal navnlig fremgå af 
evalueringen, hvordan inddragelsen af 
gennemførelsespartnerne og 
rådgivningspartnerne i gennemførelsen af 
InvestEU-programmet har bidraget til 
opfyldelsen af InvestEU-programmets mål 
samt EU's politiske mål, navnlig med 
hensyn til merværdien og den geografiske 
og sektormæssige balance i de støttede 
finansierings- og investeringstransaktioner. 
Evalueringen skal også indeholde en 
vurdering af anvendelsen af 
bæredygtighedsvurderingen, jf. artikel 7, 
stk. 3, og den opmærksomhed omkring 
SMV'er, der er opnået gennem 
politikområdet for SMV'er, jf. artikel 7, 
stk. 1, litra c).

2. Senest den 30. september 2024 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en uafhængig 
midtvejsevaluering af InvestEU-
programmet, navnlig af anvendelsen af 
EU-garantien, om opfyldelsen af EIB-
Gruppens forpligtelser, jf. artikel 10, stk. 1, 
litra b) og c), om tildelingen af den EU-
garanti, der er fastlagt i artikel 12, stk. 4 og 
5, om gennemførelsen af InvestEU-
rådgivningsplatformen, om de 
budgetbevillinger, der er fastlagt i artikel 
10, stk. 1, litra d), nr. i), og om artikel 7, 
stk. 6. Det skal navnlig fremgå af 
evalueringen, hvordan inddragelsen af 
gennemførelsespartnerne og 
rådgivningspartnerne i gennemførelsen af 
InvestEU-programmet har bidraget til 
opfyldelsen af InvestEU-programmets mål 
samt EU's politiske mål, navnlig med 
hensyn til merværdien og den geografiske 
og sektormæssige balance i de støttede 
finansierings- og investeringstransaktioner. 
Evalueringen skal også indeholde en 
vurdering af anvendelsen af 
bæredygtighedsvurderingen, jf. artikel 7, 
stk. 3, og den opmærksomhed omkring 
SMV'er, der er opnået gennem 
politikområdet for SMV'er, jf. artikel 7, 
stk. 1, litra c). Om fornødent skal 
midtvejsevalueringen ledsages af 
lovgivningsforslag til ændring af 
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